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O segmento de jornais de economia e 
finanças tem no Valor Econômico a 

figura de um player quase imbatível, com 
diversos veículos pouco ameaçadores a 
sua órbita. Como fazia a Gazeta Mercantil 
no auge, o Valor abocanha mais da meta-
de dos anúncios de balanços financeiros 
publicados hoje no Brasil. A diferença é 
que esse mercado tem recebido atenção 
crescente de veículos não segmentados 
e com potencial altamente competitivo. 
Os títulos O Estado de S.Paulo e Folha de 
S.Paulo, jornais que investiram muito em 
seus departamentos de publicidade le-
gal nos últimos anos, trazendo expertise, 
tecnologia e estrutura para tentar aboca-
nhar alguns clientes da concorrência são 
os que se destacam nos dois primeiros 
meses de 2013. 

Em tempos de fraco desempenho 
econômico, essa modalidade pode ser 
a redenção de muitos veículos que veem 
escapar as verbas publicitárias mais tra-
dicionais. Afinal, publicidade legal virou 
uma fonte de receita segura e constan-
te desde a implantação da lei que adota 
os padrões da International Acounting 
Standards (IFRS) e obriga empresas de 
capital aberto a publicarem balanços 
financeiros. “Acho que o pobre desem-
penho da economia em 2012 afetou a 
propaganda de forma geral, exceto a pu-
blicidade legal”, diz o diretor comercial 
da Folha da Manhã, Antonio Carlos de 
Moura. “Nós tivemos um janeiro e fe-
vereiro com 63,4% de aumento de pági-
nas vendidas na Folha, e 18,5% no Ago-
ra São Paulo”, relata. 

Segundo o diretor, o grupo preparou-
-se nos últimos anos para crescer nesse 
mercado. O processo teve início há dois 
anos e se consolidou em 2012, com in-
vestimento profissional em qualidade e 
quantidade. “Focamos em treinamento 
específico para executivos que trabalham 
com publicidade legal e trouxemos pro-
fissionais experientes no segmento, num 
esforço comandado por Marcelo Benez”, 
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explica Moura, citando o diretor de publi-
cidade do jornal. Ele diz que a retomada 
no bimestre passado foi, além de positi-
va, surpreendente, e que a publicação de 
balanços corresponde atualmente a 4,5% 
de toda a receita em publicidade.

Para Ruy Mendonça, diretor comer-
cial do Grupo Estado, a tradição de pu-
blicidade legal em jornais de econo-
mia mudou junto ao perfil da mídia e 
do próprio investidor. “Muitos execu-
tivos preferem publicar seus anúncios 
em títulos com circulação maior que 
aquela restrita aos leitores de econo-
mia e finanças. Até mesmo os balan-
ços mudaram; têm mais gráficos, de-
sign mais arrojado e se diversificam em 
áreas como promocional, social, ins-
titucional”, diz Mendonça. Ele destaca 

que o Grupo Estado também reestru-
turou o departamento cuja missão é 
incrementar as receitas provenientes 
dessa modalidade.

Regina Valladares, diretora de publi-
cidade legal do Grupo Estado, foi o epi-
centro dessa mudança, contratada da 
Gazeta Mercantil para trazer expertise 
à área. “Melhorias em publicidade legal 
é um processo contínuo, cheio de desa-
fios. Queremos competir de igual para 
igual com o Valor Econômico, essa é uma 
constante”, afirma a executiva. Ela conta 
que a modalidade corresponde a 9,5% da 
receita publicitária do grupo, e que, ape-
sar de a centimetragem de todo o setor 
ter caído 2% neste ano, o Estadão cres-
ceu 27% em publicidade legal em 2013. 
Ela cita os dados da JH Consultoria, em-
presa que alimenta os veículos do setor 
com informações sobre o mercado de pu-
blicidade legal. 

Estabilidade entre segmentados
A consultoria fornece as informações 

conforme filtros específicos do cliente, 
dentro do radar de concorrência pecu-
liar a cada um. Os dados de mercado do 
Valor, por exemplo, não incluem jornais 

populares como o Agora, que represen-
ta receita importante para a Folha, mas 
abrange o mercado carioca, como O Glo-
bo e Jornal do Commercio, publicações 
que, por sua vez, não dizem muito ao 
Estadão, que tem maior apelo paulista. 
Conforme esses filtros, o Valor é líder 
inconteste no segmento, tendo fecha-
do 2012 com 49% do mercado no setor e 
com mais de 60% no primeiro bimestre 
de 2013. “Apesar dos grandes jornais, o 
título totalmente focado no segmento 
é o Valor”, defende Andréa Flores, dire-
tora de publicidade legal e mercado de 
capitais do jornal. “Portanto, é natural 
que o Valor seja a primeira escolha das 
empresas quando querem fazer esse ti-
po de publicação.” 

De acordo com os dados da JH Con-

sultoria fornecidos pelo Valor Econômi-
co, O Grupo Estado e a Folha da Manhã 
já possuem share de publicidade legal 
maior que players como DCI, Brasil 
Econômico, Jornal do Commercio e O 
Globo. Os dados comprovam o investi-
mento dos quality papers paulistas. “A 
qualificação e a liderança da Folha no 
meio jornal e tudo que representa co-
mo produto legitimam sua participa-
ção maior nesse nicho”, diz Moura. Es-
sa percepção de crescimento contrasta 
com a sensação de equilíbrio na car-
teira de publicidade legal dos jornais 
especializados em economia. 

O Brasil Econômico afirma que a re-
ceita cresceu 12% no ano passado so-
bre o anterior, mas admite que os con-
tratos estabilizaram. A implantação do 
IFRS fez que a expansão se normalizas-
se, diz Ramiro Alves, publisher da Eje-
sa, que acrescenta o fraco desempenho 
do PIB como efeito indireto sobre o se-
tor: “Evidente que, com uma economia 
aquecida, a tendência de novas empre-
sas entrarem no mercado impulsiona-
ria naturalmente a publicidade legal”. 
Gerente-geral de publicidade do DCI, 
Franci Pacheco reforça o coro dos jor-

nais segmentados. Ela acredita que as 
novas regras do IFRS provocaram reajus-
tes, mas vê “uma estabilidade em rela-
ção ao número de balanços publicados”. 

Diversidade de formatos
Para atrair mais empresas para sua 

carteira de publicidade legal, os jornais 
têm investido em pacotes que incluem 
diversidade de formatos. O Valor, por 
exemplo, permite aos clientes replica-
rem atas e relatórios trianuais no canal 
Valor RI, dirigido ao mercado de inves-
tidores. Para tablets, o balanço financei-
ro pode incluir peças institucionais ou 
promocionais, com fotos, vídeos e grá-
ficos interativos, entre outros — de  fe-
vereiro a março, Itaú, Ultra e BB  Mapfre 
anunciaram nesses formatos. “O resul-
tado fica muito interessante porque po-
de traduzir a linguagem técnica a um 
investidor leigo, que geralmente recor-
re a um analista para entender as tabe-
las complexas de balanços financeiros”, 
explica Andréa. 

Para Regina, do Estadão, são poucos 
os clientes que percebem as vantagens 
em expandir a publicidade legal para 
a plataforma digital, ainda que a equi-
pe ofereça, muitas vezes, o serviço co-
mo complemento gratuito ao impres-
sa. “Alguns até se entusiasmam com o 
formato, mas não fornecem o material 

necessário para a adaptação de conte-
údo”, diz. Ainda assim, o grupo dispo-
nibiliza o Broadcast, da Agência Esta-
do, em que os balanços são destacados 
em meio à rede de noticiário econômi-
co que se espalha por 15 mil terminais 
de executivos, diretores, investidores, 
analistas etc. No caso do DCI, os clien-
tes podem veicular seus balanços em 
todas as plataformas além do impresso, 
seja no site do jornal ou em dispositivos 
móveis com sistemas iOS e Android, on-
de ficam armazenados. “O DCI tem um 
arquivo digital de todos os balanços e 
atos societários publicados que podem 
ser visualizados e baixados a qualquer 
momento pelos clientes e assinantes”, 
diz Franci. 

Apesar do entusiasmo com formatos 
digitais, eles continuarão complementa-
res à tradicional publicação em impres-
so, que seguirá como produto principal a 
longo prazo. A lei exige assim e ainda não 
existe arquivamento confiável de conte-
údo digital entre instituições como CVM 
e Junta Comercial. Tablets e hot sites po-
dem ser sedutores, mas a prospecção por 
novos negócios ainda vai priorizar e des-
tacar boas soluções em papel. 

Andréa Flores, do Valor: liderança  
consecutiva do título

Mendonça, do Grupo Estado: 
companhias buscam mais circulação

Para Franci Pacheco, do DCI,  
arquivo é diferencial

Ramiro Alves, da Ejesa: crescimento 
de 12% da receita em 2012

Moura: Folha investiu em equipe e 
expertise para ampliar faturamento
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1550, p. 38, 11 mar. 2013.




